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Leden van de BHL :                   

Bamboo Bar, Bar-coffeeshop 

The Rookies, Blinq, Boom 

Chicago, Bourbonstreet 

Blues Club, Brasil Music 

Bar, Bubbles, Bulldog Pala-

ce, Café Amsterdamned, 

Café Biblos, Café De Gieter, 

Café De Krul, Café de 

Waard, Café Le Berry, Café 

Mokum, Café Pirates, Café 

Reynders, Chupitos, Club 

Up, Cocktailbar N’Joy, Cof-

feeshop De Rokerij, Cool-

down  café, Dan Murphy’s 

Irish Pub, Feest van Joop, 

Heineken Hoek, Hoopman 

Irish Pub, Hotel Uptown, La 

Bastille, Le Pub,  Restaurant 

Dubbel,  Ristorante Sette 

Bello,  Royalty, Satellite 

Sportscafé,  Sociëteit De 

Kring, Stoop & Stoop, Sur-

prise Bar,  The Noon Coffee-

shop, Ultimate Party 
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AFTERS, EEN ZURE WORST VOOR DE NACHTZAKEN ? 
De nachtzaken mogen in de toekomst, onder voorwaarden, twaalf maal per 
jaar een zgn. after  organiseren. Middels deze nieuwsbrief en de media bent 
u hierover op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  
Nu zijn de (nog niet definitieve) voorwaarden bekend geworden waar de 
nachtzaken aan moeten gaan voldoen om 12 x per jaar een after te kunnen 
organiseren. En die voorwaarden liegen er niet om :  
 
De nachtzaken loten of zij tijdens het 1e, 2e 3e danwel het 4e weekend 
een after mogen organiseren. Maximaal twee bedrijven tegelijk mogen 
op een vrijdag of op een zaterdag een after organiseren.De planning van 
de organiserende bedrijven staat een heel jaar vast. De programmering 
moet tenminste drie maanden van te voren bekend zijn. Onderling ruilen 
behoort tot de mogelijkheden maar dit moet ook lang van tevoren be-
kend zijn bij de politie.  
Uiteraard moet er een veiligheidsplan zijn en moet overlast worden 
voorkomen. 
 
Ook de avondzaken mogen een 5 x per jaar een after organiseren. Nog niet 
bekend is hoeveel afters er tegelijkertijd op 1 dag mogen zijn, maar bekend is 
dat de politie er een voorstander van is dat er niet meer dan 3 afters per keer 
zijn. En als alle aantal avond– en nachtzaken in de Leidsebuurt van de ge-
boden mogelijkheden gebruik gaan maken, dan wordt het aantal van 3 per 
keer elke week overschreden. 
  
Elke horecaondernemer weet dat sommige weekenden van de maand beter 
zijn voor de omzet dan andere. Het tijdstip van uitbetaling van het salaris zal 
hierbij zeker een rol spelen voor de bezoeker. En je zal als horecabedrijf nu 
net de niet rendabele weekenden geloot hebben, daar zit het bedrijf dan een 
jaar aan vast. 
 
Onduidelijk is hoe de vergunningverlener gaat registreren hoeveel vergunnin-
gen per weekendavond zijn uitgegeven, een goede registratie is wel van es-
sentieel belang voor de alle betrokkenen. Ook is onduidelijk of er dan voor 
elke after een vergunning aangevraagd moet worden of dat er één vergun-
ning voor alle afters voldoende is. 
 
Het is onduidelijk wat er gebeurt als een horecaondernemer aangeeft niet 12  
maar minder afters te willen organiseren of is de ondernemer dan verplicht 
om alle 12 afters te organiseren. 
 
Ook is onduidelijk of de horecavertegenwoordigers mee kunnen praten over 
de voorwaarden, waaronder een after georganiseerd mag worden. 
 
Zo zijn er nog wel meer onduidelijkheden waarop antwoorden moeten komen,  
De BHL krijgt de indruk dat, op basis van de huidige informatie, de voor-
waarden zodanig zullen zijn dat het voor de ondernemer heel moeilijk zal 
worden om hieraan te kunnen voldoen. Het lijkt er op dat, om de medewerk-
ing van de horeca te krijgen voor de tien 24-uurs locaties, de horeca een 
worst is voorgehouden van 12 afters per jaar.  
 
Zoals het zich nu laat aanzien een zure worst ! 
 

BURGERMEESTER WIL OVERLASTGEVENDE ZAKEN AANPAKKEN 
Als uitsmijter van het jaar maakte burgermeester Van de Laan bekend dat 
overwogen wordt om overlastgevende zaken, na 3 waarschuwingen al dan 
niet tijdelijk hun vergunning in te trekken. En als Van de Laan wat zegt dan 
gebeurt het meestal ook. U bent gewaarschuwd. Three strikes are out ! 

Hans Mangnus, 

buurtregisseur politie, is 

back in town ! 



.Belangrijke telefoonnummers 

- Alarmnummer hulpdiensten  112 

- Politie, Brandweer, GGD  0900-8844 

- Slachtofferhulp detailhandel  0800-0801 

- Voorzitter BHL Giel Swaan     06-53380798  Email : cswaan@wanadoo.nl 

- Secretariaat               Email : secretaris@b-h-l.nl 

- Straatmanager Robert Domhof     06-12165524  Email : straatmanager@b-h-l.nl 

- Gebiedsbeheerder  Matthijs Scheffer 020-5524335  Email : mscheffer@centrum.amsterdam.nl 

- Voorlichting Amsterdam Centrum  020-6241111 

- Handhaving openbare ruimte  020-5519645 

- Handhaving Bouwinspectie  020-5524625  Email : ljanbroers@centrum.amsterdam.nl 

- Buurtregisseur Hans Mangnus   06-51448301 Email : hans.mangnus@amsterdam.politie.nl 

- Milieudienst     020-5513888 

- KHN afd. Amsterdam John Schraven          06-53403003  Email : j.schraven@horeca.org 

- Zorg en Overlast   020-5524442 

- Horecalijn    06-53142731    
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EEN EERSTE STAP OM HET FIETSPARKEER-

PROBLEEM OP TE LOSSEN 
Op een koude dag werd in de Sociëteit De Kring de 1e 
fysieke aanzet gegeven om het fietsparkeerprobleem op 
het Leidseplein en Kleine Gartmanplantoen op te lossen. 
Woensdag 14 december opende stadsdeelvoorzitter en 
portefeuillehouder Openbare Ruimte Jeanine van Pinxte-
ren de nieuwe fietsparkeerlocaties rond het Leidseplein.  
Het gaat om in totaal drie nieuwe fietspontons in de Lijn-

baansgracht (1 bij de Melkweg en 2 aan de Zieseniskade) 
en de geoptimaliseerde fietsparkeerplekken op het Raam-
plein. Een stuntende crossfietser verrichtte de feestelijke 
openingsact, die plaats vond bij de fietspontons aan de 
Zieseniskade.  

De nieuwe fietsvoorzieningen zijn duidelijk herkenbaar 
door de rode aankleding en bebording. Ook verwijzen 
borden rond het Leidseplein naar de parkeerplekken. 
(note : helaas wordt niet verwezen naar de Zieseniskade 
maar naar de Lijnbaansgracht, red.) 
 
De fietsparkeerlocaties zijn onderdeel van het Actieplan 
Fietsparkeren Leidseplein waarmee - voorafgaand aan de 
herinrichting van het Leidseplein in 2016 - maatregelen 
worden getroffen om de overlast van geparkeerde fietsen 
op het Leidseplein beter beheersbaar te maken. Ook begin 

2012 realiseert het stadsdeel nog extra fietsparkeerplek-
ken op vele locaties rond het Leidseplein. 
 
Stadsdeel Centrum doet onderzoek naar de mogelijkheid 
om op het Leidseplein een verbod in te stellen op het par-
keren van fietsen buiten de fietsenrekken en parkeervak-
ken. Onder de nieuwe regeling moet het straks ook niet 
langer mogelijk zijn een fiets langer dan twee aaneenge-
sloten weken in een fietsenrek te laten staan. De regeling 
zou begin 2012 moeten ingaan.  
(bron Stadsdeel Centrum 

LEIDSE HOSTS 
Vanaf medio december 2011 zijn de bestuursleden van 
de BHL bezig zo’n 150 bedrijven te benaderen om deel te 
nemen aan het Project Leidse Hosts. Een aantal bedrij-
ven heeft zich al aangemeld, maar er is nog behoefte aan 
meer deelnemers. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij 
Robert Domhof tel. : 0612165524 of email : straatmana-
ger@b-h-l.nl 

HANS MANGNUS, TERUG VAN WEGGEWEEST 
Na een verblijf van 6 jaar in het uitgaansgebied  
Rembrandtplein e.o is Hans Magnus terug als buurtregis-
seur in de Leidsebuurt. Tijdens de 1e bij-eenkomst van 
het politie-horeca overleg werd al snel duidelijk dat Hans 
het 0-tolerance beleid hoog in het vaandel heeft staan”.Hij 
verwees hierbij naar de artikelen 2.2 van de APV en 426 
van het Straf-recht. “Iedereen moet gezellig een drankje 
kunnen drinken, maar overtreders pakken we direct aan” 
aldus Hans. De BHL sluit zich bij deze uitspraak van 
harte aan. 

Satellite Sportscafé op het Leidseplein, de plek  voor een vroeg  Engels 
ontbijt  en al vele jaren een gewaardeerd  lid van de BHL 

Een eenmalig groot-
schalig offensief om 
gedumpte fietsen te 
stickeren en te verwijde-
ren. Kosten: €100.000. 

Een grote meerderheid 
van de raad stemde in 
met de aanpak om ‘nu 
eindelijk' af te komen 
van al die fietswrakken 
en verlaten fietsen die 
zoveel plek innemen 
terwijl er een tekort is 

aan fietsparkeerplekken.  De BHL juicht deze actie van 
harte toe en beveelt de Leidsebuurt aan om  te starten 
met het offensief 


